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B. I sorgehuset
Andakten leds av en präst, en församlingsanställd eller en församlingsmedlem.
Det fullständiga formuläret för andakt i sorgehuset finns i Kyrkliga förrättningar, del 1,
s. 229.

Psalmer
Följande psalmer kan användas:
– ingångspsalm: 131, 180, 243, 244, 360 eller 399
– avslutande musik: 368, 376, 378, 386, 388 eller 402

Man kan också sjunga sången nr 742 , O, Gud, du mig ej överger, s. 160.

Inledningsord
Moment 2.

Kära vänner. I vår sorg och saknad får vi denna stund stanna inför Jesu ord,
när han säger: ”Kom till mig, alla ni som är tyngda av bördor; jag skall skänka
er vila.” (Matt. 11:28)

eller

Kära vänner. NN har lämnat detta liv och hans/hennes plats i hemmet är
tom. Vi står villrådiga inför döden och bär på många frågor som inte får något
svar. Vi vet att sorgen behöver sin tid. Låt oss nu i stillhet och bön söka hjälp
hos Gud och lyssna till hans ord.

Psaltarpsalm
Moment 3.

Barmhärtig och nådig är Herren, *
sen till vrede och rik på kärlek.

Han går inte ständigt till rätta med oss, *
hans vrede varar inte för evigt.

Han handlar inte mot oss som vi förtjänat, *
han ger oss inte våra synders lön.

Ty så hög som himlen välver sig över jorden, *
så väldig är hans nåd över dem som fruktar honom.

Så långt som öster är från väster, *
så långt från oss förvisar han vår synd.
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Som en far visar ömhet mot barnen, *
så visar Herren ömhet mot dem som fruktar honom.

Ty han vet hur vi är skapade, *
han minns att vi är mull.

Människans dagar är som gräset: *
hon spirar som blomman på marken,

så sveper vinden fram, och den är borta, *
platsen där den stod är tom.

Men evigt varar Herrens nåd *
mot dem som fruktar honom.

Hans trofasthet når till kommande släkten, *
när man håller hans förbund.

Ps. 103:8–18

eller

Jag sträcker mina händer mot dig, *
öppnar mig som törstig jord.

Herre, skynda att svara mig, *
jag orkar inte mer.

Dölj inte ditt ansikte för mig, *
då blir jag lik dem som lagts i graven.

Låt mig var morgon möta din trofasthet, *
ty jag förtröstar på dig.

Visa mig den väg jag skall gå, *
jag sätter mitt hopp till dig.

Ps. 143:6–8

Gloria Patri
Ära vare Fadern och Sonen och den heliga Anden, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Bibelläsning
Moment  4.

1 Thess. 4:13–18

Bröder, vi vill att ni skall veta hur det går med dem som avlider, så att ni inte
behöver sörja som de andra, de som inte har något hopp.

Om Jesus har dött och uppstått, vilket vi tror, då skall Gud också genom
Jesus föra till sig de avlidna tillsammans med honom. Med stöd av vad Herren
lärt oss säger vi er detta: vi som är kvar här i livet då Herren kommer skall inte
gå före de avlidna. Ty när Herren själv stiger ner från himlen och hans
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befallning ljuder genom ärkeängelns röst och Guds basun, då skall de som är
döda i Kristus uppstå först, och därefter skall vi som är kvar i livet föras bort
bland molnen tillsammans med dem för att möta Herren i rymden. Och se-
dan skall vi alltid vara hos honom. Ge nu varandra tröst med dessa ord.

1 Thess. 5:10–11

Jesus Kristus har dött för oss för att vi skall leva tillsammans med honom, vare
sig vi nu är vakna eller sover. Därför skall ni trösta och bygga upp varandra, så
som ni ju också gör.

Joh. 5:24–29

Jesus säger:
”Sannerligen, jag säger er: den som hör mitt ord och tror på honom

som har sänt mig, han har evigt liv. Han faller inte under domen utan har
övergått från döden till livet. Sannerligen, jag säger er: den stund kommer, ja,
den är redan här, då de döda skall höra Guds sons röst och de som hör den
skall få liv. Ty liksom Fadern äger liv, så har han också låtit Sonen äga liv, och
han har gett honom makt att hålla dom, eftersom han är Människosonen.
Var inte förvånade över detta. Den stund kommer då alla som ligger i sina
gravar skall höra hans röst och gå ut ur dem; de som har gjort det goda skall
uppstå till livet, och de som har gjort det onda skall uppstå till domen.”

Joh. 14:1–4

Jesus säger:
”Känn ingen oro. Tro på Gud, och tro på mig. I min faders hus finns

många rum. Skulle jag annars säga att jag går bort för att bereda plats för er?
Och om jag nu går bort och bereder plats för er, så skall jag komma tillbaka
och hämta er till mig, för att också ni skall vara där jag är. Och vägen dit jag
går, den känner ni.”

Böneavsnitt
Moment 8.

Bön

1.
Gud, vår Fader. Kom med ditt ljus in i vårt mörker. Vi överlämnar NN i dina
händer och tackar dig för allt det goda som du gav oss genom honom/henne.
Inneslut oss alla i din förlåtelse. Trösta oss i vår sorg. Hjälp oss att möta
framtiden med frimodighet och trygghet. Vi tror och förtröstar på din Son
Jesus Kristus, som är uppståndelsen och livet.
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2.
Gud, vår himmelske Fader. Du känner sorgen i denna familj / detta hem.
Endast du kan ge trygghet och tröst. Var nära i saknaden. Ge kraft att uthärda
tomheten. Hjälp oss alla att lita på din omsorg och närhet när sorgen fyller
våra dagar.

Gud, du vet vad vi behöver och du har lovat att alla våra suckar når fram till
dig. Därför kommer vi med förtröstan inför dig med våra böner. Hör nu också
vår tysta bön.

– tyst bön

Vi tackar dig för Kristi seger över döden. Låt ljuset från hans uppståndelse
lysa in i detta hem. Ge din hjälp och kraft för alla praktiska uppgifter som nu
ligger framför. Hjälp oss när vi möter andra människor. Vi överlämnar NN, oss
själva och varandra i dina händer. Hör oss, Gud, för din Sons Jesu Kristi skull.

3.
Gud, vår himmelske Far. Vi kommer inför dig med vår sorg. Du är vår enda
tillflykt när orden och krafterna har tagit slut. Vi överlämnar NN i dina
kärleksfulla händer. Våra hjärtan är fyllda av sorg och förtvivlan. Far, du ser
att vårt eget liv är bristfullt på många sätt. Förbarma dig över oss. Ge oss kraft
att orka vidare och att kunna ta en dag i sänder. Hjälp oss när natten kommer,
så att vi får sova och hämta nya krafter. Sänd människor i vår väg som kan
trösta och hjälpa och som kan bära oss i förbön. Vi tackar dig för att du är vår
tröst och för att du har gett oss hoppet att en gång få återförenas med våra
kära i himlen.




